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Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.
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 Arabisch CSE GL en TL



◄◄◄ lees verder 2 / 10 GT-0111-a-17-1-o

   Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het  
anders is aangegeven. Als je in het Arabisch antwoordt, levert dat 0 punten op.

 Tekst 1

1p 1 Wat lezen we over de man met de Marokkaanse leren schoenen?
  A Hij heeft geholpen om het stadje Morocco te bouwen.
  B Hij is de eerste Marokkaan die in Indiana ging wonen.
  C Hij is de reden waarom een stadje in Amerika Morocco heet.
  D Hij is een Marokkaan die bekend is om zijn gastvrijheid.

 Tekst 2

2p 2 Welke landen uit de lijst kan iemand uit Tunesië zonder visum bezoeken? 

1p 3 Wat is de beste tijd om de Bahama’s te bezoeken?

 Tekst 3

  4 1p

2p 5 Schrijf de twee gelegenheden op waarvoor een taart is besteld. (alinea 1)

  6 1p
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 Tekst 4

2p 7 “ ” 
  à Schrijf twee zaken op die het café bijzonder maken. (alinea 1)

  8 1p

  9 1p

  10 1p

 Tekst 5

1p 11 Wat lezen we over de Berberkalender?
  A Die geeft aan hoe belangrijk godsdienst voor Berbers is.
  B Die geeft het begin van het landbouwjaar aan.
  C Die laat zien dat de Berbercultuur heel oud is.
  D Die wordt niet erkend in Noord-Afrika.
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 Tekst 6

1p 12 Hoe laat wordt het programma over armen en rijken herhaald volgens Mekka-tijd?

 Tekst 7

  13 1p

  14 1p

  15 1p

  16 1p
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  17 1p

1p 18 Waarom koos Saad Lamjarred ervoor om vooral singles te produceren in 
plaats van albums met meerdere liedjes? (alinea 4)

 Tekst 8

  19 1p

  20 1p

  21 1p
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  22 1p

  23 1p

  24 1p

1p 25 “ ” 
  à Waarnaar verwijst het woord “ ”? (alinea 6)
  Je mag in het Arabisch antwoorden.

  26 1p
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 Tekst 9

1p 27 Waar gaat tekst 9 over?
  A een duikwedstrijd aan de Libanese kust
  B Een nieuwe film die onder water is gefilmd.
  C Een reddingsoperatie die zich onder water afspeelt.
  D Een verloving die onder water is georganiseerd.

 Tekst 10

1p 28 Waarom wilde Maroua geen plastische chirurgie? (alinea 1)
  A omdat ze bang is dat de operatie mislukt
  B omdat ze de ingreep te duur vond
  C omdat ze tevreden is over hoe zij eruitziet
  D omdat ze wil laten zien dat dikke vrouwen ook mooi kunnen zijn

1p 29 Wat is er bijzonder aan de missverkiezingen waar deze tekst over gaat? 
  (alinea 2)
  A Dikke vrouwen hebben meer punten gekregen dan slanke.
  B Er mogen alleen getrouwde vrouwen aan meedoen.
  C Ze zijn bedoeld voor dikke vrouwen.
  D Het is de eerste keer dat een gesluierde vrouw heeft gewonnen.

 Tekst 11

  30 1p

2p 31 In alinea 2 worden drie redenen genoemd voor de stijging van visprijzen.
  à Schrijf twee van die redenen op.
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  32 1p

  33 1p

 Tekst 12

  34 1p

  35 1p
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  36 1p

  37 1p

1p 38 Een lezer met de naam Fahd reageert op deze tekst.
  à  Schrijf één van de redenen op waarom Fahd het moeilijk vindt om te 

lezen.

 Tekst 13

1p 39 Wat lezen we over de directeur van de Marokkaanse vliegmaatschappij 
Royal Air Maroc? (alinea 1)

2p 40 Geef in de uitwerkbijlage bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
  (alinea 2)
  1 Het vliegtuig is eigendom van een Marokkaanse bank.
  2 Mensen vonden het belachelijk dat een hond eerste klas mocht reizen.
  3 Het nieuwe vliegtuig heeft een aparte plek voor honden.
  4 De Marokkaanse koning zat in het vliegtuig toen de hond instapte.
  5  Het vliegtuig is één van de nieuwste vliegtuigen van de Marokkaanse 

vliegmaatschappij.

   Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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  41 1p

  42 1p

 Tekst 14

1p 43 Wat lezen we over de dief in dit bericht?
  A Hij heeft een dure broek gestolen met een slang erin.
  B Hij heeft een grote slang in zijn broek verstopt.
  C Hij heeft een slang in een elektrische zaag verstopt.
  D Hij is dankzij een slang aangehouden. 
  E Hij is weggejaagd door een gevaarlijke slang.

 Tekst 15

1p 44 Schrijf op waarmee de vrouw wil bewijzen dat haar man haar niet respecteert en 
dat zij daarom van hem wil scheiden.

 
Bronvermelding

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit 

examen behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.


